
न झुकने लारी इभोजिनी      
कायडवे, पोटो: नैंवी, हशिंदी: वलदऴूक 

न झुकणायी इभोजिनी      
कैं डडव, चित्र: नैंवी, भयाठी: प्रभोद 



लरडरेवलरे, न्मू शॎम्ऩळामय, इतकिं  छोट ळशय शोतिं, की याज्माच्मा नकाळालय त्माच्मावाठी 
एक रशान बफ िंद ूदेखीर नव्शता. तयीशी लरडरेवलरे एक वभदृ्ध गाल शोतिं. ततथे एक दकुान, तीन 
ऩामािंिी एक भािंिय, आणण इभोजिनी हिऩ नालािी एक रशान भुरगी शोती. 



इभोजिनीव इततशावा वलऴमी खूऩि पे्रभ शोतिं. िेव्शा ती खूऩि रशान शोती तवे्शा ततच्मा 
तोंडातून तनघारेरे ऩहशरे ळब्द शोत,े “आजऩासून सत्माऐॊशी वषाांऩूवी.” 



िेव्शा तो केिी भध्मे शोती तवे्शा ततने ऩेंट भध्मे फोट फुडलून "ऑयेगोन िेर" (ऐततशालवक 
ऩागडिंडी) चित्र चिबत्रत केरी. 

ककिं डयगेयटेनच्मा ळो-टाइभ भध्मे इभोजिनी फाकी भुरािंना, भशत्त्लाच्मा ऐततशालवक जरत्रमािंच्मा 
कथा वािंगत अवे. 



आता इभोणझनीिे रष लरड्डरेववल्रे हहस्ट्री सोसाइटी लय शोत.े वोवामटी ळेकडो लऴे िुनी शोती. 
ततिी इभायत धूऱधयी शोती आणण ऩुयातन लरतूिंिे एक विंग्रशारम शोती. इभायत भुख्म यरत्माच्मा ळेलटी 
जरथत शोती. ततथे कोणीि मेतिात नव्शत.े कुणाराशी ततिी काऱिी नव्शती. एक हदलव इभोजिनीने 
ततिा ियिय कयणाया दयलािा धक्का देऊन उघडरा. 



“व्ला!” इभोजिनी ओयडरी 

"इथे इतका किया आशे" ततिे लडीर म्शणारे. 

इभोजिनीने नकायाथॉ भान शरलरी. "शा किया नाशी, फाफा," इभोजिनी म्शणारी. "शा इततशाव 
आशे आणण डॉ. भाहटिन रूथय ककिं गच्मा अभय ळब्दािंत, " आऩल्मारा इततहास घडवतो." 



भग इभोजिनीने तथेे एक रलच्छता अलबमान वुरु केरे. ततने कोळमािंिे िाऱे काढून टाकरे, िुन्मा 
ऩत्रािंना पाईर केरे, वऩलळमा छामाचित्रािंना अल्फभ भध्मे रालरे, िीलाश्भ ओऱखल्मा आणण वलि गोष्टी 
वुफकऩणे वुळोलबत केल्मा. तथेे एक भोठे, िुने ऐततशालवक ऩरिंग ऩण शोत.े  

लरड्डरेववल्रे 
हहस्ट्री 

सोसाइटी 



रलच्छतिेे काभ ऩूणि केल्मानिंतय इभोिीनीने प्रतीषा केरी.... 



... ती पक्त प्रतीषा कयत याहशरी  



आऩल्मा ळशयलालवमािंना ततरा ततथरा अभूल्म ऐततशालवक लायवा दाखलामिा शोता. ऩण ..... 

"डजेव्शड क्रोकेटच्मा अभय ळब्दािंभध्मे," एक भोठा श्लाव टाकत ती म्शणारी, "काम, कोणीही मेणाय 
नाही.” 



भग वोभलायी एक भनुष्म आरा. त्मािंने वोवाइटीिा दयलािा ठोठालरा. 

नोहटस 
शी इभायत ळतनलायी ऩाडरी िाईर 

आणण इथे फटुािंच्मा नाडमािंिा 
कायखाना वुरु शोईर. 

आदेळ  
- भेमय आई. एभ. फुत्ज़ 



“"काम शी इभायत ऩडणाय?" इभोजिनी ओयडरी. ऩयिंतु वलल्मभ भॉरयवच्मा अभय 
ळब्दािंत, “आम्ही मा इभायतीॊचे भारक नाही, मा इभायती आभच्मा ऩूववजाॊच्मा होत्मा आणण 
ऩुढे त्मा आभच्मा भुराॊच्मा असतीर." 

तो भाणूव खािंदे उडलत म्शणारा "भरा शे वािंगू नका, भशाऩौयकड े(भेमय) िा आणण 
त्मािंना वािंगा." 

इभोजिनीनेशी तवेि केरे. 



लरड्डरेववल्रे शू-रेस कम्ऩनी 
लरड्डरेववल्रेशी सॊफॊध जोडा  

इभोजिनीिे म्शणणे  ऐकल्मानिंतय भेमय फट्टझने वािंचगतरे. "भी भाझ्मा तनणिमालय ठाभ आशे. िुने नष्ट 
कया, आणण नव्मािी तनलभिती कया. " 

"ऩण भग आभच्मा ऐततशालवक वोवामटीििं काम शोईर?" इभोजिनीने वलिायरे. 

"कोण इततशावािी काऱिी कयतो?" भशाऩौय म्शणारे. "फुटािंच्मा नाडमािंिा (ळू-रेव) कायखाना वुरु शोईर 
तय आऩरे ळशय देळाच्मा नकाळालय िभकेर." भग भशाऩौयािंनी इभोिीनीरा दयलािािा भागि दाखलरा. 



भशाऩौयािंच्मा घयातून फाशेय ऩडल्मालय, इभोजिनीने आऩरा याग व्मक्त केरा. "भी शे घडू 
देणाय नाशी! िॉन ऩॉर मािंच्मा अभय ळब्दािंत, "अजून तय भी भाझी रढाई सुरूच केरी नाही!" 

त्मा निंतय इभोजिनी ठाभऩणे रढरी! 



भिंगऱलायी, ततने शॎरोवलन पेजरटव्शरभध्मे खयेदी केरेरा ऩॉर रयव्शय लारा ड्रवे घातरा. 
त्मानिंतय, इभोजिनी काठीच्मा घोडमालय फवून भुख्म यरत्मालय आरी. "ऩशा  फुरडोिय मेत 
आशेत! फुरडोझय मेत आशेत! "ती ओयडरी. 

इभोिीनीच्मा आयडमाओयडमाकड ेकोणीशी रष हदरे नाशी.  



ळेलटी श्री. टुटहटरेव्शट त्माच्मा दकुानातून फाशेय ऩडरे. "आऩल्मा घोडािा रगाभ ओढ, भुरी. तुरा शे 
ठाऊक नाशी का कक फुटािंच्मा नाडमािंिा कायखाना वुरु शोईर तय आऩरे ळशय देळाच्मा नकाळालय 
िभकेर?"  

इभोिीनीने घोडमािी काठी ओढरी. "चथमोडोय रूझलेल्ट, मािंच्मा अभय ळब्दािंत, फाल्डयडाश!” 
भग ती ऩाम आऩटत घयी आऩल्मा लडडरािंच्मा िलऱ गेरी.  



फुधलायी वकाऱी, इभोजिनीने आऩरी भोशीभ िारूि ठेलरी. ततने रलत्फयोफय एक लळडी आणण 
एक रार-ऩािंढयी-तनऱी पीत घेतरी. भग ततने ळशयातीर प्रत्मेक झाड, प्रत्मेक वलिेिा खािंफ, 
प्रत्मेक ऩाककिं ग भीटय, प्रत्मेक परक, प्रत्मेक ऩत्र ऩेटी, प्रत्मेक वामकर रटॎन्ड, प्रत्मेक फाफागाडी, 
प्रत्मेक कुत्र्मािा गऱा मािंत ततयिंगी कपती फािंधरी. 

"आऩल्मा बूतकाऱािा िाकणािूय शोऊ देऊ नका!" ती ओयडरी. 



विंऩूणि ळशयात इभोिीरा कुणािेशी वभथिन लभऱारे नाशी. 

ळेलटी, अचधकायी डडट्वलल्मभ म्शणारे, "भुरी, तुझी हश पीत अततळम वुिंदय आशे ऩयिंतु फुटािंच्मा 
नाडमािंिा कायखाना फनेर तय आऩरे ळशय नकाळालय िभकेर!" 

इभोजिनीने नाक भुयडरे आणण ती लडडरािंच्मा िलऱ घयी ऩयतरी. 



गुरुलायी, इभोिीनीने आऩरी भोशीभ िारूि ठेलरी. वकाऱी उठून ततने खूऩ ऩोरटय फनलरे. 
भग, वूमोदम शोताि, एका रशान वलभानाने लरडरेवलरेलय ळेकडो ऩत्रकिं  टाकरी. 

ऩत्रकािंलय लरहशरेरे शोत,े "आऩल्मा इततहासाचे जतन कयण्मासाठी शहयाच्मा भैदानावय एक 
भोठा भोचाव!" रोकािंनी प्रत्मेक ऩत्रक लािरिं. 

इततहास वाचवण्मासाठी 
शहयाच्मा भैदानात  

ववशार भोचाव 



ऩण कोणीशी भैदानालय आरिं नाशी. पक्त छोटा अब्नेय वप्रट त्माच्मा तीन िाकी वामकरलय आरा. 
"इम्भी," तो म्शणारा, "तुरा वभित कविं नाशीमे की फुटािंच्मा नाडमािंिा कायखाना फनेर तय आऩरे ळशय 
नकाळालय िभकेर!“  आताऩमिंत इभोजिनीरा मा ळब्दािंिा किं टाऱा आरा शोता 

आऩरा इततहास वाचवा  



"िीप िोवेपच्मा अभय ळब्दािंत," इभोजिनी म्शणारी, "भाझे भन आजायी आणण दुुःखी आहे." 
भग ती लडडरािंिलऱ घयी गेरी 



भग ळुक्रलाय आरा. इभोजिनी ततच्मा वप्रम लरडरेजव्शरे हशरिी वोवामटीभध्मे कपयत याहशरी. "गुडफाम 
पोटोग्राफ्व," ती यडत यडत म्शणारी. "गुडफाम िीलाश्भ आणण भोठे फेड! गुडफाम, िुन्मा ऩत्रािंनो!"  

 

तवे्शाि एका िुन्मा ऩत्राने ततिे रष लेधरे. 



इभोिीनीने एकदा त ेलािरे. 
भग ऩुन्शा त ेलािरे. 
भग ततवमािंदा लािरे 

ऑक्टोफय 16, 1789 



वप्रम वय 
गेल्मा भिंगऱलायी आऩण केरेल्मा आदयाततथ्माफद्दर भी आऩरे शाहदिक आबाय भानतो. आऩण तमाय 

केरेरा वूऩ पाय िािंगरा शोता, आणण भोठा फेड अततळम भऊ आणण आयाभदामक शोता. भाउिं ट लयनोन 
वोडल्माऩावून भी कधीि एलढ्मा आयाभात झोऩरो नव्शतो. 

आऩरा  नम्र आणण आसाधायक वेलक 
िॉिि लॉलळ िंग्टन 
इभोिीनीने दीघि श्लाव घेतरा - िॉिि लॉलळ िंग्टन? त ेत्मा फेडलय खयोखय झोऩरे शोत ेका? 
इभोिीनीने त्लयीत शी फातभी वलि भशत्लाच्मा रोकािंऩमिंत ऩोशिवलरी.  



मा भशान रोकािंभध्मे, लरडरेवलरेभधधीर प्रिलरत इततशाव प्राध्मावऩका कॉनेलरआ टोरटभारटवि देखीर 
शोत्मा. "थोडी घाई कया," इभोजिनीने त्मािंना वलनिंती केरी. भग त्माने ईभेरिे "वेन्ड" फटण दाफरे. त्मानिंतय 
ती ऩुन्शा ऩुढे भागे कपरू रागरी. लेऱ! ततच्माकड ेथोडा अचधक लेऱ अवामरा शला शोता! ऩण ती बफिायी 
काम करू ळकरी अवती, ती खूऩि अवशाय्म शोती. 
तवे्शाि एक पे्रयणेिी रशय ततच्मात वऱवऱरी. 



भग काम! इभोिीनी ततच्मा काभारा रागरी 



िेव्शा फुरडोझवि ळतनलायी आरे तवे्शा इभोिीनी हिऩ त्मािंच्मावाठी ऩूणिऩणे तमाय शोती. 

"जव्शमेतनाभ मुद्ध वलयोधकािंच्मा अभय ळब्दािंनुवाय, "इभोजजनी ओयडरी, "तुम्ही खड्ड्मात जा, भी इथून 
कधीच हटणाय नाही!" 

फुरडोिविच्मा इिंजिनािंिा आलाि आता फिंद झारा. 



फुरडोिय लाट ऩाशत याहशरे... ळािंतऩणे फघत याहशरे ... 

तततक्मात इभोजिनीिे लडीर ऩऱत ऩऱत आरे.  "इभोिीनी, त्मािंच्मा भागाितून फािूरा शो!" 

ऩण इभोिीनी आऩरे  खािंदे वयऱ कयत म्शणारी, "फाफा, तुम्शारा अब्राशभ लरिंकनिे अभय 
ळब्द आठलत नाशीत, "फाॉझ (ओक) हे भोठे वृऺ  खयतय एक रहानसे फीज आहे जे भातीशी 
चचकटून याहत.े" 



“भी ऩण भाझ्मा िलभनीळी बफरगून याशीन.” 

तवे्शाि भेमय फुत्ज़ यागाने पुवपुवत लळडी िढून लय आरे. "ऩटकन रलत्रा फाशेय काढ.", 
त्मािंनी आदेळ हदरा.  

"भी अवा बफरकुर कयणाय नाशी" इभोजिनी यडत म्शणारी. 



भग भेमय इभोिीनी च्मा लडडरािंकड ेगेरे आणण त्माना त्मािंनी वलनिंती केरी, "आता तुम्शीि 
काशीतयी कया." 

इभोजिनीच्मा लडडरािंनी प्रथभ भेमयकड ेफघून ऩुन्शा इभोिीनी कड ेऩहशरे. "नाशी आम्शी इथून 
बफल्कुर शटणाय नाशी", त्मािंनी ळेलटी यडत वािंचगतरे.  



भेमय फुत्ज़ िे नाक पुगू रागरे. "ती रशान भुरगी त्मा ऩरिंगाभध्मे आता नाशी याशू ळकत नाशी. 
िय ती शटरी नाशी तय ततरा चियडा!" भग त ेआदेळ देण्मावाठी फुरडोझय लाल्मािंकड ेऩऱारे. 



वूमि थोडा लय मेताि ळशयलावीम  शऱू शऱू ऩरयजरथती ऩाशण्मावाठी ततथे िभू रागरे. 
वलिप्रथभ लभरटय तुत्त्रवलट आरे. त्मानिंतय ऑकपवय हदत्ज़वललरमभ आरे. त्मािंच्मानिंतय 
आऩल्मा तीन िाकी वामकर लरून छोटा अब्नेय वऩट ऩोशोिरा. तो ओयडरा, "इम्भी, तू 
ठीक तय आशेव ना?" 



“पे्रलवडेंट भाहटिन लैन फुयेन च्मा अभय ळब्दात "भी ठीक आहे", इभोजिनी ने दभदाय आलािात 
उत्तय हदरे.  



“दऩुायऩमिंत वलि टीव्शी रयऩोटिवि देखीर, तथेे ऩोशिरे. त ेत्मा रशान भुरीिी भुराखत घेऊ 
इजच्छत शोत ेजिने हशरिी वोवाइटी च्मा वोप्माभधून शटामरा नकाय हदरा शोता.   

एरेअनोय रूज़लेल्ट मािंच्मा अभय ळब्दािंत, "तुम्ही त ेकाभ कया जे तुम्हारा वाटत ेकक तुम्ही 
कधीच करू शकणाय नाही", इभोिीनी त्मानािं म्शणारी.  



तवे्शा एक काळमा यिंगािी गाडी तथेे ऩोशिरी. कायिा दयलािा उघडरा आणण त्मातून प्रोपेवय 
ऩारऩाटेटवि फाशेय ऩडल्मा! त्मािंना फघून इभोजिनी ने एक दीघि श्लाव घेतरा. 

त्माच्मा निंतय .....  



"अभेरयकेच्मा याष्िाध्मषा!" िभाल त्मािंना ऩाशून ओयडरा.  

अध्मष वयऱ कॎ भेयाकड ेगेल्मा. "भी मा प्रािीन इभायतीरा एक याष्िीम रभायक घोवऴत 
कयण्मावाठी आरे आशे. 

"िॉिि लॉलळिंग्टन, मेथे झोऩरे शोते!" 

इभोजिनी आनिंदाने ककिं िाऱरी. 



“आऩरा वलिम झारा!” 



"मात काम ळिंका आशे!" प्रोपेवय 
ऩाश्भॎटवि मािंनी डोकिं  शरलत म्शटरे. 

"भरा तुझा खूऩ अलबभान आशे," 
इभोजिनीिे लडडर म्शणारे. 



निंतय अब्नेय वऩट ऩुढे आरा. "थािंफ!" तो ओयडरा. "भग फुटािंच्मा नाडमािंिे काम शोईर?" 

"नाडमा?" भेमय फुत्झ म्शणारे. "आता नाडमािंिी ऩलाि कुणारा आशे?" त ेकॎ भेऱ्मावाठी शवरे. "आता 
आभिे ळशय तनजश्ितऩणे देळाच्मा नकाळालय अवेर." 



ळशयलालवमािंनी आनिंद वािया केरा. फुरडोज़य आलाि कयत ऩयत तनघून गेरे.  

भग इभोजिनी ने आऩल्मा णखळातून िाली काढरी आणण रलत्रा भुक्त केरे.  

त्मानिंतय वलि रोकािंनी ज्मािंच्माभध्मे लभरटय फुत्ज़ देखीर शोत,े लरडडरेवलल्रे हशरिी वोवाइटी भधून 
िक्कय भायरी. 



"भाझ्मा अभय ळब्दानुवाय," अततथीिंना फाम फाम कयत इभोजिनी म्शणारी. "मात भरा खूऩ 
भजा आरी!" 

"खयेि," ततिे लडीर देखीर शिंवत शवत म्शणारे "खयिंि खूऩ भिा आरी." 



इभोजजनी हरऩ चे ऐततहालसक सत्म  

अब्राशभ लरिंकनच्मा गॎहटवफगिच्मा  बाऴणािे ऩहशरे ळब्द शोत े"सत्माऐॊशी वषाांऩूवी". गशृमुद्धा 
दयम्मान आऩल्मा बाऴणात, त्मािंनी वलि अभेरयकन नागरयकािंवाठी वभानतिेे आलाशन केरे शोते. 
शे अभेरयकेच्मा इततशावातीर वलाित प्रलवद्ध बाऴण आशे. त ेइभोिीनीिे ऩहशरे ळब्द शोत ेमात 
काम आश्िमि? 

“द ऑयेगोन रेर” 1800 वारी अभेरयकन ऩामतनमयािंनी शा यरता त्मािंच्मा घोडागाडमािंलरून 
ऩाय केरा शोता. शा भागि तनििन, दाशक, लाऱलिंटातून आणण हशभाच्छाहदत दगुिभ डोंगयालय िातो. 
शा भागि ऩाय केल्मानिंतय, ऩामतनमवि ऩॎलवकपक भशावागयाच्मा ऩरयवयात रथातमक झारे. 



डॉ. भाहटवन रुथय ककॊ ग – नागयी अचधकायािंिे एक भशान नेत ेशोत.े रोकािंच्मा िीलनातीर 
इततशावािी बूलभका वभिालून वािंगत अवतािंना त्मािंनी धालभिक बाऴणात वािंचगतरे. "आम्ही 
इततहासाचे तनभावत ेनाही आहोत," त ेम्शणारे. "इततहास आम्हारा घडवतो." 



डवेी क्रोककट – 1835 भध्मे, फ्रिं हटमयिे रोक टेक्वावच्मा रलातिंत्र्म िऱलऱीत वशबागी झारे. 
टेक्वाव तवे्शा भेजक्वको भध्मे शोते, अभेरयकेत नव्शत.े डवे्शी क्रॉकेट आणण 200 िण एक लभळन 
कम्ऩाउिं ड - अराभो भध्मे घुवरे. तथेे, त्मािंनी एक भिंि फनलण्मािा प्रमत्न केरा ददैुलाने, तथेे 
भेजक्वकनिी विंख्मा िारत शोती. त्मािंना अततरयक्त वैन्म दर आलश्मक शोते. िेव्शा डलेीरा कऱरे 
की तथेे अततरयक्त वैन्म मेणाय नाशी, तवे्शा तो म्शणारा, "काम कोणीही मेणाय नाही." तयेा 
हदलवािंनिंतय, डवे्शी क्रॉकेट आणण त्मािंिे वलि वशकायी ठाय झारे. 



ववलरमभ भोरयस –  ळिंबय लऴािंऩूलॉ, मा इिंग्रिी रेखक आणण कराकायाने तथेे ऐततशालवक 
इभायती ितन कयण्मावाठी रोकािंना आलाशन केरे - "आम्ही मा इभायतीॊचे भारक नाही, 
मा इभायती आभच्मा ऩूववजाॊच्मा आहेत आणण त्मानॊतय आभच्मा भुराॊच्मा होतीर." 



जॉन ऩॉर जोंस –  क्रािंतीकायक मुद्धात, मा ळूय नौ वैतनकािी एका बब्रहटळ िशािावोफत िोयदाय रढाई 
झारी. िॉन ऩॉर िोन्विे रलत: िे िशाि फुडत अवताना, तो ओयडरा, "अजून तय भी भाझी रढाई 
सुरूदेखीर केरी नाही!" ळेलटी, त्माने मुद्ध जििंकरे आणण एक भशान नामक फनरा.  



ऩॉर रयवीय –  इततशावात भध्मयात्रीच्मा घोडरेलायीवाठी प्रलवद्ध. त्मािंच्माऩावूनि अभेरयकन 
क्रािंतीिी वुरुलात झारी. एवप्रर 18, 1775 योिी त ेफोरटन त ेरेजक्विंग्टन, भॎवॎच्मुवेट्व त्मािंच्मा 
घोडमालरून गेरे. त्मािंनी अभेरयकन वैतनकािंना फिालरे की बब्रटीळ वैन्म मेणाय आशे. एका 
आख्मातमके प्रभाणे त ेधालत्मा घोडालरून म्शणारे, "ब्रिटीश सैन्म मेत आहे! ब्रिहटश सैन्म मेत 
आहे!" 



चथओडोय “टेडी” रूज़वेल्ट – िेव्शा अभेरयकेच्मा 26 व्मा याष्िऩतीना काशीतयी आलडरे, 
तवे्शा त ेत्मारा नेशभी "फुरी" म्शणामिे. िेव्शा त्मािंना याग मामिा ककिं ला त ेखूऩ अरलरथ 
व्शामिे तवे्शा त ेम्शणामिे “फाल्डयडाश!” 



चीप जोसप –  ऩॎलवकपकभध्मे नेव ऩवि इिंडडमन्विे नेत ेशोत.े 1877 वारी त्मािंनी 
आऩल्मा रोकािंना लािलण्मावाठी कॎ नडाच्मा वीभेऩमिंत नेरे. ददैुलाने, अभेरयकन वैन्माने त्मािंना 
ऩकडरे. िीप िोवेप मािंनी ळयणागतीऩूलॉ म्शटरे शोत,े "भाझ्मा सहकाऱमाॊनो भाझे म्हणणे 
ऐका - भाझे हृदम आजायी आणण दुुःखी आहे. सूमव भाझ्मासभोय उबा आहे - आजऩासून भी 
ऩुन्हा रढणाय नाही." 



ववमतनाभ मुद्ध ववयोधी – 1965-1975 दयम्मान, अभेरयकेने दक्षषण-ऩूलि आलळमाभधीर एका 
अततळम रशान याष्िाळी -उत्तय जव्शएतनाभळी मुद्ध रढरे. वलि अभेरयकन नागरयकानी मा  मुध्दारा 
वलयोध केरा. भोिािंभधे जव्शएतनाभवलयोधी अनेकदा अवे म्शणत की "तुम्ही नयकात जा, आम्ही मेथून 
कधीच तनघणाय नाही!" इभोिीनीने मा वलधानात  थोडा फदर केरा कायण ततरा गैयळब्दािंिा लाऩय 
कयणे ळक्म नव्शत.े 

ववमतनाभ मुद्ध  
फॊद कया! 

पे्रभ कया,  

मुद्ध नाही 



अिाहभ लरॊकन –  विंमुक्त याष्िाच्मा 16 व्मा अध्मषािंना वलिायरे शोत ेकी, ककत्मेक गोष्टीिंभधे 
अमळरली झाल्मानिंतय देखीर, अखेयीव तुम्शी अभेरयकेिे याष्िाध्मष कवे फनरा, तय त ेम्शणारे, 
"ऩाशा, खूऩ िुनी म्शण आशे - "फाॉझ (ओक) चे भोठे झाड, प्रत्मऺात छोटेसे फीज असत ेजे त्माच्मा 
भातीरा धरून याहत.े" 



भाहटवन वैन फुयेन –  अभेरयकेिे आठले याष्िाध्मष ककिं डयशुक भध्मे िन्भरे शोत,े म्शणून 
रोक त्मािंना पे्रभाने "ओल्ड ककिं डयशुक" म्शणत. यािकीम यॎरीभध्मे, व्शॎन ब्मुयेनरा अवे ओयडणे 
ऩविंत शोत,े "कायण भी" ओल्ड (ओ) ककॊ डयहुक (के) आहे "म्हणून भी ओके (ठीक) आहे!" 



एरेअनोय रूज़वेल्ट एक अततळम व्मरत भहशरा शोत्मा. 1933 त े1945 ऩमिंत त्मा "प्रथभ भहशरा" 
(अभेरयकन अध्मषािंिी ऩत्नी) शोत्मा. त्मािफयोफय त्मा नागयी शक्क आणण वाभाजिक फदराच्मा 
कामिकत्माि देखीर शोत्मा. रेखक अवण्माफयोफयि त्मा, विंमुक्त याष्ि विंघात अभेरयकन प्रतततनधी 
देखीर शोत्मा. आऩल्मा मू रनि फाम लरवलिंग मा ऩुरतकात त्मािंनी रोकािंना शा वल्रा हदरा: “तुम्ही त े
काभ कया जे तुम्हारा वाटत ेकक तुम्ही कधीच करू शकणाय नाही.”  



इभोिीनी हिऩ रा इततशाव रभयण कयेर कायण ततने केलऱ आऩल्मा रथातनक 
हशरिी वोवाइटीिे यषणि केरे नाशी तय  शे अभय ळब्द देखीर म्शटरे, "मात 
भरा खूऩ भजा आरी!" 



कैं डडस फ्रेलभॊग ककळोय वाहशत्मातीर (भुरािंच्मा ऩुरतके) प्रलवद्ध रेणखका आशेत. त्मािंनी 
भुरािंवाठी अनेक ऩुरतके लरहशरी आशेत ज्मािंच्मावाठी त्मािंना अनेक ऩुयरकाय लभऱारे आशेत. 


